
 
 

PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT, 
DESINVERSIONS I SANCIONS (BDS) CONTRA ISRAEL EN MOTIU DEL 65è 
ANIVERSARI DE LA NAKBA PALESTINA 

El dimecres 15 de maig es commemora el seixanta-cinquè aniversari de la Nakba  palestina. 
La Nakba és la catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de la neteja ètnica exercida sobre 
Palestina i el poble palestí per part de l’Estat d’Israel. Amb l’establiment d’Israel l’any 1948, les 
forces sionistes van expulsar de les seves llars i de la seva terra a més del 70% de la població 
indígena. Més de 700.000 palestins i palestines, i els seus descendents, esdevingueren 
refugiats. La Nakba no és un episodi històricament tancat i aïllat, sinó que perdura fins als 
nostres dies. 

L’any 1967 Israel va ocupar els Alts del Golan, la Península del Sinaí, Cisjordània (amb 
Jerusalem Est) i la Franja de Gaza. Prop de 300.000 palestins i palestines van ser-ne 
expulsats, molts d’ells convertint-se en refugiats per segona vegada. Avui, els refugiats 
palestins sumen més de cinc milions. Israel continua negant-los el seu dret al retorn, 
incomplint la Resolució 194 (1948) de l’Assemblea General de les Nacions Unides i la 237 
(1967) del seu Consell de Seguretat.  

Des d’aleshores, l’Estat d’Israel ha practicat una política colonialista en els Territoris Ocupats 
Palestins. Actualment, més de 230 assentaments israelians a Cisjordània i Jerusalem Est, amb 
prop de 600.000 colons jueus, impossibiliten la creació d’un Estat palestí viable i autònom.  
Per altra banda, Israel segueix ocupant també els Alts del Golan sirians des de 1967, on hi 
resideixen més de 20.000 colons jueus a 32 assentaments. Tots aquests assentaments, que 
responen a l’esperit colonitzador del projecte sionista, són il•legals segons el Dret 
Internacional: violen la Quarta Convenció de Ginebra i incompleixen la Resolució 242 (1967) 
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. 

L’any 2002 Israel va començar a construir un Mur de separació en territori ocupat. Tot i ser 
declarat il•legal per part del Tribunal Internacional de Justícia l’any 2004, ni la seva 
construcció, ni la usurpació de terres palestines que comporta s’han aturat.  

Des de juny de 2007 Israel manté bloquejada la Franja de Gaza, on hi resideixen més d’un 
milió i mig de palestines i palestins, la gran majoria d’ells refugiats de 1948. Aquest bloqueig 
constitueix un càstig col•lectiu i per tant una flagrant violació del Dret Internacional Humanitari.  

D’ençà de la Nakba, l’Estat d’Israel ha anat construint i consolidant tot un aparell legislatiu 
discriminatori vers el 20% de la seva població, la minoria àrab. Més d’una trentena de lleis 
discriminen els palestins i palestines amb ciutadania israeliana.  

El poble palestí viu sota una situació de fragmentació territorial, control institucionalitzat, 
discriminació i apartheid totalment inadmissible. 

No obstant això, és ben sabut que part del nacionalisme català, històric i actual, s'ha 
identificat, des dels seus principis, amb el sionisme i l’Estat d’Israel. Els contactes dels 
diferents governs catalans, de dretes i d’esquerres, amb l’Estat d’Israel han estat nombrosos, 
públics i notoris.  



 
 

Recentment, i en el marc de l’actual procés anomenat de transició nacional, sectors de  
l'anomenat sobiranisme transversal s’han dirigit a l’Estat d’Israel amb el pretext d’aconseguir 
suport internacional per a la independència de Catalunya.  

Atès el que s’ha exposat fins aquí, considerem que ni el sionisme ni l’Estat d’Israel poden 
esdevenir ni exemples ni aliats en el procés d’alliberament nacional del nostre poble. Ans al 
contrari, és al poble palestí i a les seves aspiracions d’alliberament nacional a qui les 
institucions catalanes haurien de donar suport, en lloc d'identificar-se amb l'Estat opressor 
israelià.  

En aquest sentit, l’any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària [1] per iniciar una 
campanya d'aïllament internacional d'Israel inspirada en la lluita sud-africana contra el règim 
d'apartheid. Des d’aleshores, la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i 
Sancions (BDS) contra Israel s’ha anat estenent arreu del món i ha sumat múltiples suports.  

A través d’aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes, el poble palestí 
vol poder exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació i acabar amb la injustícia històrica 
a què es veu sotmès des de 1948, des de la Nakba.   

Davant els fets exposats, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple 
d'Artés l’adopció dels següents acords: 

Primer. Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i 
Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest 
sentit, l’Ajuntament d’Artés es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte 
acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions 
israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a 
l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de: 

• la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el 
desmantellament del Mur; 

• el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a 
una plena igualtat;  

• el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a 
les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions 
Unides.  

Aquesta mesura no s'aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions 
israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la 
forma que s'han detallat en el paràgraf anterior. 

Segon. L’Ajuntament d’Artés es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni 
tracte acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions, 

                                                 
[1] Sociedad Civil Palestina Demanda Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel Hasta que cumpla 
con la Ley Internacional y los Principios Universales de Derechos Humanos, 9 Julio de 2005  



 
 

internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels 
drets palestins. 

Tercer. L’Ajuntament d’Artés es compromet a donar suport moral a les diferents 
campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com des de la resta del món. 

Quart. L’Ajuntament d’Artés instarà la Generalitat de Catalunya i la resta d’institucions 
catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions 
(BDS) contra Israel. 

Cinquè. L’Ajuntament d’Artés es compromet a recolzar una jornada de solidaritat 
promoguda per alguna entitat del municipi per tal de donar a conèixer la situació de 
Palestina i la campanya de BDS a la qual s’adhereix. 

  

 

Artés, 6 de Maig de 2013 


